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PROTOKÓŁ NR 6/2017/2018 

z VI posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

24 kwietnia 2018 r. 

 

 

Dnia 24 kwietnia 2018r. w Collegium Chemicum odbyło się VI posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W spotkaniu wzięło udział pięciu członków Prezydium: Krystian Florkowski – jako 

przewodniczący, Mikołaj Krużyński, Piotr Krzyżański, Marianna Plucińska iGreta 

Klejborowska,a także członkowie Komisji Rewizyjnej – Marta Karpińska i Jan 

Lorkowski i Wicemarszałkini Sejmiku Doktorantów – Kamila Grześkowiak. 

1. Otwarcie obrad 

Krystian Florkowski dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Impreza integracyjna „Piknik Doktorancki 2018: 

Piknik Doktorancki zaplanowano na 19 maja 2018r. w godz. 15:00 – 20:00. Podczas 

posiedzenia Prezydium przedstawiono dotychczasowe ustalenia dotyczące m.in. 

pozyskanego z poszczególnych Wydziałów finansowania, a Marianna Plucińska 

przedstawiła ofertę firmy cateringowej. Zaplanowane również dalsze kroki związane z 

organizacją spotkania: 

 Greta Klejborowska zobowiązała się do przygotowania plakatów, wstępnego 

kosztorysu, rozesłania informacji o wydarzeniu za pośrednictwem Facebook’a 

i drogą mailową, 

 Jan Lorkowski zobowiązał się do skontaktowania się z Dziekanem Wydziału 

Chemii prof. Koroniakiem i Dyrektorem WCZT Bronisławem Marciniakiem w 

celu uzyskania zgody na organizację pikniku na terenie znajdującym się 

pomiędzy budynkami, 

 Marianna Plucińska w dalszym ciągu będzie odpowiedzialna za kontakt z 



 

firmą cateringową, 

 Krystian Florkowski i Mikołaj Buchwald będą odpowiedzialni za kontakty z 

władzami Uczelni, Kwestorem i p. Robertem Kaźmierczakiem. 

3. Ankietyzacja doktorantów – przygotowanie do wprowadzenia zmian 

wynikających z Ustawy 2.0. 

Prezydium Sejmiku Doktorantów we współpracy z Radą ds. Jakości Kształcenia oraz 

prof. Podemskim na prośbę Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. 

Naskręckiego opracowało projekt ankiety dla doktorantów ze wszystkich 

Wydziałów.Za tworzenie ankiety odpowiedzialni są Piotr Krzyżański, Anna Siuda i 

Syma Marta Al Azab-Malinowska. Zaplanowano rozesłanie ankiety drogą 

elektroniczną do grupy kontrolnej, a następnie po wprowadzeniu ewentualnych 

poprawek, ankietyzacjęobejmującą jak największą grupę doktorantów w czerwcu br.  

4. Podsumowanie szkolenia wyjazdowego w Obrzycku 

W dniach 14-15 kwietnia br. w Obrzycku odbyło się szkolenie wyjazdowe dla 

przedstawicieli Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów UAM. 

Podczas szkolenia zorganizowany został m.in. panel dyskusyjny z moderatorem 

mający na celu zebranie rekomendacji dla Prorektora ds. nauki i współpracy 

międzynarodowej prof. Naskręckiego dotyczących:  

 struktury Szkół Doktorskich,  

 rekrutacji na studia III stopnia,  

 umowy trójstronnej,  

 stypendiów dla doktorantów  

 powołania Rzecznika Praw Doktorantów UAM. 

Panel opierał się na pracy w pięciu 3-4 osobowych grupach. Każda z grup miała 

możliwość wypowiedzieć się w każdej z poruszanych kwestii. Pod koniec panelu 

wybrane zostało 5 osób, które zobligowały się podsumować zebrane rekomendacje, 

które zostały przesłane do wszystkich uczestników szkolenia. Greta Klejborowska 

jest odpowiedzialna za zredagowanie w pierwszej połowie maja ostatecznej wersji 

rekomendacji, która zostanie następnie przedstawiona Prorektorowi prof. 

Naskręckiemu.  

W Obrzycku mieliśmy również możliwość wysłuchać prezentacji mgr Marty 

Karpińskiej dotyczącej organizacji imprez masowych i innych (w ramach 

przygotowania do organizacji Pikniku Doktoranckiego) oraz prezentacji 

przedstawiciela Biura UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami mgr Krzysztofa 

Osóbki o możliwościach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.  

5. Zjazd KRD i PDNHiS 

W czerwcu br. w Poznaniu odbędą się Posiedzenia Krajowej Reprezentacji 



 

Doktorantów oraz Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

Podczas posiedzenia Prezydium podjęto rozmowę dotyczącą dofinansowania obu 

wydarzeń ze środków Samorządu. Szczegóły postanowiono omówić podczas 

Sejmiku.  

6. Zakończenie obrad 

Przewodniczący zakończył obrady Prezydium. 

Protokół sporządziła:  

Greta Klejborowska 

Sekretarz Prezydium 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium 


